
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
41/2007. (X. 17.) rendelete  

 
az általános iskolai eljárásban a „sajátos helyzet” meghatározásáról 

 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. törvény 66. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az általános 
iskolai eljárásban a „sajátos helyzet” meghatározásáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

I.  FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A rendelet célja 
1. § 

 
A rendelet célja azon feltételek meghatározása, amelyek alapján az általános iskolai 
felvétel, átvétel során – a kötelezı felvételi kötelezettség teljesítése után fennmaradó 
intézményi helyek betöltésével összefüggésben – a felvétel, átvétel iránti kérelmet 
benyújtó gyermeket, tanulót sajátos helyzetőnek kell tekinteni.  
 

A rendelet hatálya 
2. §  

 
A rendelet hatálya Budakeszi Város Önkormányzatának fenntartásában lévı általános 
iskolára és annak általános iskolai feladatot ellátó tagozatára (a továbbiakban: 
intézmény) terjed ki.  
 

Értelmezı rendelkezések 
3. §  

 
A rendelet alkalmazása szempontjából: 

a). gyerek: az a kiskorú személy, aki tanköteles; 
b). tanuló: a 6. életévét betöltött tanköteles személy; 
c). tartós betegség: azon kórforma, amely külön jogszabályban meghatározott 

magasabb összegő családi pótlékra jogosít; 
d). fogyatékos: az a személy, aki érzékszervi, így különösen látás-, hallásszervi, 

mozgásszervi, értelmi képességeit jelentıs mértékben vagy egyáltalán nem 
birtokolja, illetıleg a kommunikációjában számottevıen korlátozott és ez 
számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során.  

 
II.  FEJEZET 

A „SAJÁTOS HELYZET” ÉS AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 
A „sajátos helyzet” meghatározása 

4. §  
 
Az intézmények általános iskolai felvételi eljárásában sajátos helyzető az a gyermek, 
tanuló 

a) aki enyhén fogyatékos vagy tartósan beteg; 
b) akinek testvére fogyatékos vagy tartósan beteg: 
c) akinek testvére az adott intézménnyel tanulói jogviszonyban áll; 
d) akinek szülıje, illetve gondviselıje munkahelye önkormányzati intézményben 

van.  



 
A felvételi eljárás rendje 

5. § 
 

(1) A kötelezı felvételi kötelezettség teljesítése után az intézmény a szabad 
férıhelyek mértékéig a sajátos helyzető gyermeket, tanulót sorsolás nélkül 
veszi fel, veszi át.  

(2) Amennyiben a sajátos helyzető gyermekek, tanulók létszáma a szabad 
férıhelyek számát meghaladja, a felvételrıl, átvételrıl a sajátos helyzető 
gyermekek, tanulók közül mérlegelés után az iskola vezetısége dönt.  

 
 

III.  FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

6. § 
 

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépése után 
indult felvételi eljárásban kell alkalmazni.  

 
Budakeszi, 2007. október 4. 
 
 
 
 
  
 Tagai István Majorné dr. Stahácz Éva 
 polgármester jegyzı 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
E rendeletet 2007. október 17-én kihirdettem. 
 
Budakeszi, 2007. október 17. 
 
 
 
 
 
 Majorné dr. Stahácz Éva 
 Jegyzı 


